HUS MED HISTORIA

Gammal gårdsbeteckning: Norra Ödsmål Nordgård
Tidigare husnummer: 247
Dagens tomtbeteckning: Fjällbacka 206:1
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FALCKEGÅRDEN
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Båda bilderna är tagna från Vetteberget. Den äldsta bilden - överst - är tagen mot norr. Där ser man
bl.a. den gamla Kyrkskolan i bakgrunden och i förgrunden ser man taket av Carlsegårdens ladugårdslänga. (Här ligger idag husen Allégatan 1 och 3)

Förr låg Falckegården på den här platsen. Historien om den gården är samtidigt också
till stora delar historien om en Fjällbacka-släkt och om det då framväxande samhället.
Enligt Fjällbacka-forskaren Johan Mjölner, är släkten Falck den äldsta och största med
rötterna i Fjällbacka. - Falckegården var en stor bondgård med ladugård, drängstuga
mm. - Sedan mitten av 1600-talet hade gården legat vid ”Tomterna” i Ödsmåls by (ca 1
km inåt land), men år 1804 flyttade Olof Falck d.ä. (1747-1809) och hans hustru Annika Larsdotter (d.1813) husen till denna plats. Olof var skeppare, dykeriuppsyningsman och delägare i flera fartyg. Han var också delägare i ett trankokeri som låg vid
”Ränna” dvs vid nuvarande Torget och där intill byggde han och en kompanjon också
de båda magasin, vilka idag inhyser Restaurang Bryggan. Där hade man då sillsalteri.
Familjen Falck hade också en väderkvarn på Kvarnberget ovanför kyrkan. - Gårdens
ägor sträckte sig från ”Sumpan”-området mot Bräcke och därifrån bort till Mörhultsbadet och omfattade det som idag är kyrkans mark, kyrkogården, Rapekullen, Falckelidsområdet, Källvik, stora delar av Källvikshöjden, ca halva Mörhult mm, dvs en stor del
av dagens Fjällbacka’s norra halva. När gården flyttades hit, så låg den utanför den
dåvarande by-bebyggelsen och här började den gamla häradsvägen mot Kville. Den
del av häradsvägen som då gick igenom Fjällbacka heter idag Allégatan.
Olof var son till skepparen Jon Falck, som flyttade till Fjällbacka redan i början av 1700
-talet. När Linnés lärjunge, professor Per Kalm, år 1742 gästade Fjällbacka, så bodde
han hos Jon Falck, som också lotsade Kalm runt i skärgården. Olofs äldste son, skepparen och borgaren, Andreas Falck (1775-1832), var gift med Brita f. Börjesdotter
(1773-1819) från Veddö. Andreas Falck var - liksom fadern - skeppare och dykeriuppsyningsman. Han blev ägare till stora delar av Ödsmål Nord- och Innegårdar och
ägde del i de större fartyg som då fanns i Fjällbacka, samt även del i diverse hus och
magasin. Andreas Falck och svågern Christian Hansson blev välbeställda under Napoleonkrigen och Christian byggde det hus som senare blev Telegrafhuset.

Den undre bilden är tagen mot öster och där ser man ser man brandstationen och den gamla längan
”Stallarna”, där det idag är parkeringsplats. I bildens mitt ligger Falcke-gårdens alla byggnader och i
förgrunden den ännu inte ombyggda bageribyggnaden (bredvid gamla busshållplatsen). Längst ner i
ser man taket av affären ”Rogers” (f.d. Einar Carlssons Ekipering).

Nästa ägare till gården blev Andreas son, sjökaptenen och redaren Olof Falck d.y.
(1808-1871) som var gift med sin kusin, Anna Christina f. Hansdotter (1809-1904).
De fick fyra döttrar. Olof var delägare i flera båtar, bl.a. skonerterna ”Storfursten” (210
dwt) och ”Olga” (260 dwt), samt slupen ”Leo” (130 dwt). - Efter mannens död 1871
stod Anna Christina som ägare av gården. På 1880-talet skänkte Anna Christina och
dottern Olga den mark, där kyrkan nu ligger och 1907 skänktes även marken till kyrkogårdens första del.

Dottern Hedvig (1847-1884) gifte sig med handelsmannen Claes Carlsson från Uddevalla (1845-1895) och även de bodde här på gården med sin familj. Hedvig dog, när de
fyra barnen var små, så hennes syster Olga Falck (1852-1926), som arbetat som guvernant på annan ort, flyttade då hem, för att hjälpa sin mor och sin svåger att ta hand om
de fyra små syskonbarnen och även driften av gården med hjälp av en rättare. De fyra
barnen var: Karin (1874-1962) - under några år småskolelärarinna i Fjällbacka innan
hon gifte sig, Olga (1876-1969) sjuksköterska (hon kallades i trakten allmänt för ”Syster
Bolla”), Anders Falck (1880-1939) redaktör på Göteborgs Handelstidning och Olle
Falck (1882-1942). (Anders och Olle tog moderns flicknamn: Falck) - Olle var först sjökapten under många år, men var sedan den, som ”gick iland” och tog över släktgården
efter mosterns död 1926.
Olle Falck hade en mängd uppdrag i Fjällbacka: han var nämndeman, ledamot av municipalfullmäktige och styrelseledamot i Kville Sparbank. Och vid tiden för den stora branden, den12 maj 1928, var han även brandchef. Han blev riksbekant för sitt rådiga sätt att
släcka branden, genom att spränga några hus med dynamit. När Olle dog av slaganfall
1942, hade han sålt av stora delar av gårdens jordbruksmark.
Två rum i bottenvåningen på husets gavel mot söder hyrdes under många år ut som frisersalong. På den nedre bilden t.v. ser man hur huset fått en extra entré med trappa på
hushörnet närmast korsningen. Det var frisören Algot ”Barbis” Johansson och hans lärling, Nisse ”Barbis” Carlsson, som 1935 flyttade verksamheten hit. Nisse var då 19 år. Algot hade några år tidigare startat verksamheten i ”Vickes Hus”, Galärbacken 5 - med
Nisse som lärling. Som frisörmästare drev Nisse ”Barbis” rörelsen vidare 1945–1964
tillsammans med flera olika herrfrisörer, innan han byggde eget hus med frisersalong i
huset på Galärbacken 9.
Efter Olle Falcks död 1942, ägde systersonen, arkitekt Svante Paulson (1906-1964) och
hans familj fastigheten fram till mitten av 1960-talet, då Eva Johansson tog över. Hon
ägde då redan den intilliggande bageribyggnaden. Falcke-gårdshusen revs 1971 i samband med att Eva - på platsen för den gamla gården- byggde ut sitt bageri till en speceriaffär (ICA).
(Arkitekten Svante Paulson ritade många hus i Fjällbacka som t.ex. Badrestaurangen,
Strandpaviljongen, Post-huset och Åldersro.)

